
 

 

 

 

Aantallen en cliëntkenmerken ketenveldnorm 2021 

1.1 Aantallen cliënten per regio 

Tijdens het vorige meetmoment zagen we dat er in de periode 1 november 2020 tot en met 14 juni 2021 in totaal 18 

personen waren geïncludeerd. Nu het jaar 2021 is afgerond bekijken we de cliëntkenmerken over de periode 1 november 

2020 tot en met 31 december 2021. In deze periode zijn er 99 personen geïncludeerd in de levensloopaanpak. Aanvullend 

aan het voorgaande jaar nemen we in deze vergelijking ook de aanmeldingen (sinds november 2020) vanuit het 

Transforensisch team in Tilburg mee, aangezien deze doelgroep en de gehanteerde werkwijze (zeer) vergelijkbaar is met 

de ketenveldnorm. De regio’s Noord-Holland-Noord en Noord-Nederland hebben ook cliëntkenmerken aangedragen. Zij 

hebben dit jaar een groep cliënten geïncludeerd die in aanmerking komt voor de levensloopaanpak. Zij hebben ten 

opzichte van de andere regio’s nog in mindere mate ervaring opgedaan met de uitvoering van de levensloopaanpak, maar 

hebben de betreffende levensloopcliënten wel in beeld. Ook hebben zij voor deze cliënten de aanmeldfase doorlopen. In 

Tabel 1 staan de aantallen geïncludeerde cliënten per regio. 

 

Tabel 1. Aantal geïncludeerde personen per regio 

 

1 Tot en met november 2019 

2 Vanaf december 2019 tot november 2020 

3 Vanaf november 2020 tot december 2021 

4 Dit betreft de subregio’s Kennemerland en Zaanstreek-Waterland 

 Aantal personen 
geïncludeerd 20191 

Aantal personen 
geïncludeerd 20202 

Aantal personen 
geïncludeerd 20213 

Totaal 

Oost-Brabant 9 18 10 37 

Limburg 18 6 4 28 

Oost-Nederland 12 6 12 30 

Midden Nederland 10 0 14 24 

Haaglanden - - 25 25 

Noord-Holland4 - - 6 6 

Zeeland West-Brabant 
(Transforensisch Team 
Tilburg) 

14 (geen 
cliëntkenmerken 

ontvangen) 

24 (geen 
cliëntkenmerken 

ontvangen) 
5 5 

Noord-Holland-Noord  - - 12 12 

Noord-Nederland - - 11 11 

Totaal 49 30 99 178 
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In verschillende regio’s is het aantal aanmeldingen en geïncludeerde personen lager dan vorig jaar. Volgens projectleiders 

heeft dit de volgende oorzaken: (1) organisatorische of financiële belemmeringen; (2) de meest voor de hand liggende 

inclusies hebben inmiddels plaatsgevonden; (3) de doelgroep is kleiner dan verwacht; (4) een deel van de doelgroep zit 

in de kliniek of PI; of (5) er zijn nog andere mogelijkheden in het huidige traject.  

1.2 Kenmerken cliënten 2021 

Bij de regio’s zijn de clientkenmerken opgevraagd van de personen die in 2021 zijn geïncludeerd. In Tabel 2 zijn de 

kenmerken opgenomen van de cliënten die zijn geïncludeerd in de regio’s Oost-Brabant, Limburg, Oost-Nederland, 

Midden Nederland, Haaglanden, Noord-Holland (Zaanstreek Waterland en Kennemerland), Zeeland West-Brabant 

(vanuit het Transforensisch Team Tilburg), Noord-Holland-Noord en Noord-Nederland. 

 

Onderwerp Toelichting 2021 Toelichting 2020 

Totaal aantal personen 
In de periode 19 november 2020 tot en met 31 
december 2021 zijn in totaal 99 cliënten 
geïncludeerd.  

In de periode 25 november 2019 tot en 
met 18 november 2020 zijn in totaal 30 
cliënten geïncludeerd.  

Leeftijd 
De gemiddelde leeftijd is 39 jaar. Cliënten 
hebben een leeftijd tussen de 19 en 63 jaar. 

Cliënten hebben een leeftijd tussen de 20 
en de 60 jaar.  

Geslacht 
92% van de cliënten is man. 7% is vrouw. Bij 
1% (dit betreft één cliënt) is dit onbekend.  

Er is één vrouw geïncludeerd, de overige 
cliënten zijn man. 

Problematiek: (l)vb 
Bij 45,5% is sprake van lvb, bij 39,5% niet. Bij 
15% van de cliënten is dit onbekend.  

Bij ruim 20% is sprake van lvb, bij een 
kleine 10% is sprake van een vermoeden 
van lvb.  

Problematiek: ggz  
Bij 85% van de cliënten is sprake van ggz- 
problematiek. Bij 1% (één client) is hier geen 
sprake van. Bij de andere 14% is dit onbekend.  

Bij vrijwel alle cliënten is sprake van ggz- 
problematiek. Bij één client is dit niet 
bekend.  

Problematiek: 
verslaving  

Bij 78% van de cliënten is sprake van 
verslavingsproblematiek. Bij 9% van de cliënten 
is hier geen sprake van. Bij 13% van de cliënten 
is dit onbekend.  

Ruim 85% van de cliënten heeft te maken 
met verslavingsproblematiek. 

Problematiek: 
psychosociaal 

Bij 89% van de cliënten is sprake van 
psychosociale problematiek. Bij 1% (dit betreft 
één client) is hier geen sprake van. Bij de 
andere 10% is dit onbekend. 

Bij alle cliënten is sprake van 
psychosociale problematiek. Bij één 
persoon is dit niet bekend. 

Wlz-indicatie:  
11% van de cliënten heeft een Wlz-indicatie. 
80% heeft dit niet. Bij 9% is dit niet bekend.  
 

Twee cliënten hebben een Wlz-indicatie. 
Bij twee personen is dit niet bekend. 

Forensische titel 

29% van de cliënten heeft een forensische titel. 
61% heeft dit niet. Bij 10% is dit onbekend.  

Ruim 20% van de cliënten heeft een 
forensische titel. Het valt op dat alle 
cliënten die in Limburg zijn geïncludeerd 
een forensische titel hebben.  

Rechtelijke machtiging 
of zorgmachtiging bij 
aanmelding 

34% van de cliënten had een rechterlijke 
machtiging, zorgmachtiging of IBS bij 
aanmelding. 57% had dit niet. Bij 9% van de 
cliënten is dit onbekend.  

Ruim 45% van de cliënten had een 
rechterlijke machtiging, zorgmachtiging of 
IBS bij aanmelding. Daarnaast was er bij 
2 cliënten op het moment van aanmelding 
een zorgmachtiging in aanvraag.  

Verblijf 

23% van de cliënten is of was dakloos, 12% 
bevindt zich in de PI, 15% is (langdurig) klinisch 
opgenomen en 12% woont zelfstandig. 8% van 
de cliënten woont in een beschermd wonen 
plek. 4% woont bij familie of anderen in en 3% 
verblijft in de maatschappelijke opvang. 2% 
verblijft in een caravan. 2% verblijft in een hostel 
of sociaal pension. Van 18% is dit onbekend.  

- 

Behoefte aan opname 
bij aanmelding 

45% van de cliënten had bij aanmelding 
behoefte aan opname, 38% niet. 5% was al 

Ruim een derde van de cliënten had bij 
aanmelding behoefte aan opname. 
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Onderwerp Toelichting 2021 Toelichting 2020 

opgenomen. Van de overige 11% is dit niet 
bekend.   

Cliënt reeds in zorg bij 
een van de bij de 
levensloopfunctie 
betrokken aanbieders 

66% van de cliënten was reeds in zorg bij een 
van de bij de levensloopfunctie betrokken 
aanbieders. 24% was dit niet. Bij 10% is dit niet 
bekend. 

80% van de cliënten was reeds in zorg bij 
een van de bij de levensloopfunctie 
betrokken aanbieders. 

Instroom vanuit klinisch 
(forensisch of 
regulier)/ambulant 
(forensisch of 
regulier)/PI? 

25% van de cliënten stroomden in vanuit een 
(forensische) kliniek. Circa 43% van de cliënten 
ontving ambulante zorg (o.b.v. Wmo, Zvw of 
forensische zorg). 14% van de cliënten 
stroomden in vanuit de PI. De overige 18% 
waren nog niet in zorg en/of is geen informatie 
over bekend. 

Ruim 15% van de cliënten stroomden in 
vanuit een (forensische)kliniek. Circa 
60% van de cliënten ontving ambulante 
zorg (o.b.v. Wmo, Zvw of forensische 
zorg). 1 cliënt (circa 4%) stroomde in 
vanuit de PI. De overige ruim 20% waren 
nog niet in zorg, verbleven in een RIBW 
en/of is geen informatie over bekend.  

Tabel 2. Cliëntkenmerken  
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Bijlage 1: Tabel cliëntkenmerken vorig jaar (2020) 
 

Onderwerp Toelichting 2019 Toelichting 2020 

Totaal aantal personen 
In de periode tussen 21 mei 2019 en 24 
november 2019 zijn 49 personen 
geïncludeerd.  

In de periode 25 november 2019 tot en 
met 18 november 2020 zijn in totaal 30 
cliënten geïncludeerd.  

Leeftijd 
De gemiddelde leeftijd is 39 jaar. De 
jongste persoon is 19 jaar, de oudste is 
60 jaar. 

Cliënten hebben een leeftijd tussen de 
20 en de 60 jaar.  

Geslacht 
In de proeftuinen zijn 46 mannen en 3 
vrouwen geïncludeerd. 

Er is één vrouw geïncludeerd, de 
overige cliënten zijn man. 

Problematiek: (l)vb 

35% van de personen heeft lvb-
problematiek. Bij 25% is er een 
vermoeden van lvb-problematiek, maar 
(nog) niet aangetoond. 

Bij ruim 20% is sprake van lvb, bij een 
kleine 10% is sprake van een 
vermoeden van lvb.  

Problematiek: ggz  

90% van de personen kampt met ggz-
problematiek. Bij twee personen (4%) is 
er een vermoeden van ggz-problematiek, 
maar (nog) niet aangetoond. 

Bij vrijwel alle cliënten is sprake van 
ggz-problematiek. Bij één client is dit 
niet bekend.  

Problematiek: verslaving  
95% van de personen heeft te maken met 
verslavingsproblematiek. 

Ruim 85% van de cliënten heeft te 
maken met verslavingsproblematiek. 

Problematiek: psychosociaal 
100%: alle personen hebben 
problematiek op psychosociaal vlak. 

Bij alle cliënten is sprake van 
psychosociale problematiek. Bij één 
persoon is dit niet bekend. 

Wlz indicatie:  
4%: twee personen hebben een indicatie 
voor de Wet langdurige zorg. 

Twee cliënten hebben een Wlz- 
indicatie. Bij twee personen is dit niet 
bekend. 

Forensische titel 
20% van de personen heeft een 
strafrechtelijke titel op het moment van 
instroom. 

Ruim 20% van de cliënten heeft een 
forensische titel. Het valt op dat alle 
cliënten die in Limburg zijn 
geïncludeerd een forensische titel 
hebben.  

Rechtelijke machtiging of 
zorgmachtiging bij aanmelding 

40% van de personen heeft bij instroom 
een rechterlijke machtiging. 

Ruim 45% van de cliënten had een 
rechtelijke machtiging, zorgmachtiging 
of IBS bij aanmelding. Daarnaast was 
er bij 2 cliënten op het moment van 
aanmelding een zorgmachtiging in 
aanvraag.  

Behoefte aan opname bij 
aanmelding 

Bij ongeveer 50% van de aanmeldingen 
is er behoefte aan een (beveiligd 
intensieve) klinische opname. Dat 
percentage wordt mede verklaard omdat 
40% van de personen bij aanmelding 
klinisch verblijft. 

Ruim een derde van de cliënten had bij 
aanmelding behoefte aan opname. 

Cliënt reeds in zorg bij een van 
de bij de levensloopfunctie 
betrokken aanbieders 

Ongeveer 55% van de personen is op het 
moment van aanmelden in zorg bij een 
van de bij de levensloopfunctie betrokken 
zorgaanbieders. 

80% van de cliënten was reeds in zorg 
bij één van de bij de levensloopfunctie 
betrokken aanbieders 

Instroom vanuit klinisch 
(forensisch of 
regulier)/ambulant (forensisch 
of regulier)/PI? 

Ongeveer 40% van de personen stroomt 
in vanuit een klinische setting. 30% 
ontving al ambulante zorg (o.b.v. de 
Wmo, Zvw of forensische zorg). 15% 
stroomt in vanuit detentie (PI of JJI). De 
overige 15% heeft geen recent 
zorgcontact/onbekend. 

Ruim 15% van de cliënten stroomden in 
vanuit een (forensische)kliniek. Circa 
60% van de cliënten ontving ambulante 
zorg (o.b.v. Wmo, Zvw of forensische 
zorg). 1 cliënt (circa 4%) stroomde in 
vanuit de PI. De overige ruim 20% 
waren nog niet in zorg, verbleven in 
een RIBW en/of is geen informatie over 
bekend.  

 


